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Zápis z 9. jednání rozpočtové komise dne 24. 8. 2020 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

Ing. Vladimír Palivec 

     

Omluveni:   Alexandr Holý 

    Bc. Petr Kalousek  

Ing. Tibor Hrušovský 

Karla Maříková  

 

Nepřítomni:  

     

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

 

Host:     Ing. Alena Novotná, Ph.D.  

     

Program jednání:  

1. Rozpočtová opatření 

2. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2020 

3. Různé 

 

Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 51/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

51/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek pro hasiče a strážníky 

městské policie Ostrov 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 52/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

52/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – jednorázový nenávratný příspěvek ze SR ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů a 

převod finančních prostředků do fondu budoucnosti 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 53/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

53/2020 v předloženém znění.  

ORÚP – přesun finančních prostředků na plán rozvoje sportu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 54/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

54/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na restaurování zapůjčeného obrazu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    

  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 55/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

55/2020 v předloženém znění.  

ODS – přesun finančních prostředků na přepravu školních dětí z městské části Kfely do Ostrova 
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Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 2 Proti:  Zdržel se:    2 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 56/2020 a doporučuje RM schválit RO č. 

56/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – přesun finančních prostředků na bankovní poplatky 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z35/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z35/2020 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z fondu budoucnosti na investiční půjčené prostředky Obci 

Pernink na nákup nemovitosti pro lékaře  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z36/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z36/2020 v předloženém znění.  

OŽP – navýšení příjmů z těžby dřeva z lesa a navýšení výdajů spojených s těžbou dřeva 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z37/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z37/2020 v předloženém znění.  

OKSVS – snížení příspěvku na provoz pro Dům kultury a zařazení výdajů na platy zaměstnanců 

informačního centra včetně odvodů 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z38/2020 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z38/2020 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků z oprav chodníků na opravy vozovek ve městě 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2020 a bere na vědomí plnění 

rozpočtu města za 1. pololetí, kde celkové příjmy města včetně financování činily 337.674 tis. Kč 

a celkové výdaje města činily 200.061 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je 137.613 tis. Kč. 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro:  4 Proti:  Zdržel se:     

 

Různé: 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat v pondělí 14. 9. 2020 v 16.00 hodin 

v zasedací síni rady města v 1. patře  

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

              Bc. Petr Kalousek 

                předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 24. 8. 2020  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


